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Hjertets mørke Niels Frederik Westberg Hent PDF Robert Kern har søgt arbejdsro i sin døende fars øde
bjælkehytte i Nordjylland nær Bulbjerg. Tegneren skal illustrere en særudgave af Joseph Conrads berømte
roman Mørkets Hjerte fra kolonitidens Congo – men snart dukker grumme afsløringer fra farens egen dystre

fortid op i hytten.

Drab, forbudt elskov og tyveri af en stor sum narkopenge.

I et indædt opgør med den døde fars fjender, narkoforbrydere, kidnappere og en krybskytte får Robert Kern
selv blod på hænderne. Og afregningen må ske personligt, ansigt til ansigt – ellers mister et menneske sin

skæbne.

Hævnen er sød som forårshonning, men også sort som mørket i en morders hjerte.

ANMELDERNE SKREV
"Det er en medrivende historie med et godt plot og med interessante personer. Hjertets Mørke får de varmeste

anbefalinger fra Krimi-Cirklen."
- Krimi-cirklen.dk

"[forfatteren får] sagt noget væsentligt om menneskepsykens skrøbelighed og uforudsigelighed. For om man
befinder sig i Congo eller Nordjylland, rummer mennesket det samme under civilisationens tynde fernis:

rædslen, rædslen."
- fire stjerner, Fyens Stiftstidende
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